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Geachte heer / mevrouw,
Volgende maand zullen de werkzaamheden starten rondom de aanleg van het windpark
De Veenwieken. Het komende jaar zullen diverse bedrijven aan de slag gaan in het gebied, waarbij KWS Infra het project start met de bouw van de wegen, begin januari 2019.
Inloopavond
U bent inmiddels op de hoogte gebracht door de gemeente en initiatiefnemers van het
windpark van de aan- en afvoerroutes die gebruikt gaan worden voor het transport van
en naar het windpark. Om u, naast deze informatiebrief, meer informatie te kunnen bieden, kunt u maandag 17 december tussen 19:00 en 20:30 bij ons langs komen in het
CNS Ommerkanaal (Ommerkanaal-Oost 30, 7731 TT, Ommen). Hier zullen vertegenwoordigers van KWS Infra en de opdrachtgevers bij aanwezig zijn.
Heeft u naderhand nog vragen?
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u, naast de KWS app (zie uitleg onderaan
deze pagina), per e-mail en ook tijdens werkdagen telefonisch contact opnemen met
onze hoofduitvoerder (Jan Talen).
Met vriendelijke groet, namens het projectteam.
Jan Talen
Hoofduitvoerder KWS Infra bv
Telefoon 06-50226145
E-mailadres
jtalen@kws.nl

1.
2.
3.
4.
5.

Installeer de ‘KWS app’ (te downloaden in de Google Play Store en iOS App Store)
Open de KWS app
Accepteer de algemene voorwaarden
Tik in het zoekveld de projectnaam in (Windpark De Veenwieken)
Tik ‘Toevoegen aan favorieten’ aan, en geef aan wat uw relatie is met het project.

Zie je mij, zie ik jou: zoek oogcontact!
Onze chauffeurs en machinisten werken met groot materieel en deze bedienen ze vanuit hun cabine. Ze beschikken over moderne systemen zoals achteruitrijcamera’s, achteruitrijsignalen en extra
spiegels om zich veilig te kunnen voortbewegen met het materieel. Ondanks al deze hulpmiddelen
kan een machinist nog steeds niet alles zien als hij geconcentreerd bezig is met zijn werk. Daarom is
het erg belangrijk dat u oogcontact zoekt met de machinist als u hem wilt passeren. Op deze manier
weet u zeker dat hij/zij u gezien heeft en u veilig kunt passeren.
Om u daaraan te helpen herinneren is als ons materiaal uitgerust met de volgende sticker:

Bouwroutes
De routes voor het vrachtverkeer zoals eerder deze maand door de gemeente en initiatiefnemers gecommuniceerd zijn.
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